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طبعة العراق 
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االعـتيادية واتـخذ عدداً من القرارات
مــنـهـا دعم الــبـرنـامج اإلصالحي في
وزارة الــبـيـشـمـركـة وتــشـكـيل جلـنـة
تابعة ملف أصحاب العقود بحسب
بـيان تلـقته (الزمان) امس اوضح ان
(اجملـلس نـاقش آخر نـشـاطات جلـنة
ـشـكـلة من الـتـعـديالت الـدسـتوريـة ا
قــبل مـجـلس الـنــواب الـعـراقي الـتي

¡«bð—≈ s  œuÝ_« —Òc×¹ ÍuOÝü« œU%ù«

ÂuO « …«—U³  w   U ULJ «6

  rOK ù« ‚uIŠ vKŽ W ËU *« i d¹Ë W³Iðd*« W¹—u²Ýb «  ö¹bF² « g UM¹ ÊU²Ýœd

UI¡∫ رئيس مجلس النواب خالل لقائه في بغداد امس رئيس اقليم كردستان 

وصــلت الى مـبـنى اجملـلس في وقت
ســـــابـق من يــــــوم امس حلـــــضـــــور
شـاركة في مناقشة اجلـلسة بهدف ا
األوضـــــــــــــــاع فـي الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق
والـــتــظــاهـــرات.وزارت بالســخــارت
ـــاضي والــتــقت الـــنــجف االثــنــ ا
ـرجع االعـلى عـلـي الـسيـسـتـاني. بـا
وأكــدت خالل مـؤتـمـر صـحـفي عـقب
رجع الـسـيسـتـاني يرى الـلـقـاء ان ا
ـتظـاهرين كـورقة ضـغط على بـقاء ا
الـقوى السـياسيـة.   في غضون ذلك
أعــلــنت كــتـلــة ســائــرون الـنــيــابــيـة
ـشـروع قـانـون انـتـخـابـات رفـضـهـا 
مــجـلس الــنـواب الـذي صــوت عـلـيه
مــــــــــجــــــــــلـس الــــــــــوزراء اول أمس
الـــثالثــاء.وقـــالت في بـــيــان (تـــعــلن
الـكـتـلـة النـيـابـية لـتـحـالف سـائرون
ـا جــاء في بـيـان إلــتـزامـهــا الـتـام 
الـسيد مقـتدى الصدر وانـنا سنكون
صـوتا مـطالبـا ومدافعـا عن احلقوق

ـشـروعـة لـلمـتـظـاهريـن السـلـمـي ا
وســــنــــســـعـى مع بــــقـــيــــة الــــقـــوى
السياسية لتمرير حزمة االصالحات
همـة التي تلـبي مطالب والـقوانـ ا
فوضية ـتظاهرين السيما تـغيير ا ا
ــســتــقــلــة لالنــتــخــابـات الــعــلــيــا ا
وقـانـونـها وكـذلك بـعض الـتـعديالت
الـــدســتــوريـــة الــتي ســتـــســاهم في
االسـتـقـرار الـسـيـاسي واالجـتـمـاعي
لـلـعراق في حـال اقرارهـا)  مـضيـفة
(كــمـا نــعـلن وبــكل وضـوح رفــضـنـا
ـشــروع قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس
الــنـواب الـذي صــوت عـلــيه مـجـلس
الــوزراء الــثالثــاء اذ كــانت صــيــغـة
ــقـتــرح مــخــالــفـة الرادة الــقــانــون ا
الــشــعب الـعــراقي من خالل االبــقـاء
عــلى الــنـظــام االنــتـخــابي الــقـد 
ـقـاعد وفق نـظـام الـقائـمـة وتوزيع ا
ســانت الك  الــذي يــكــرس هــيــمــنـة
ــــتـــــنــــفـــــذة واقــــصــــاء االحـــــزاب ا

االخـر).وجددت الكـتلة رفـضها لـ(أي
تـــدخل خــارجي بــالـــشــأن الــعــراقي
وخــصـوصــا الـتــدخالت االمـريــكـيـة
الـبـغـيـضـة) مـشـددة عـلى (االجـهـزة
االمـنية بكل صـنوفها وعـناوينها ان
تـتــعـامل بـروح وطـنـيـة واخـويـة مع
ـتـظاهـرين وحمـايـتهم وان التـكون ا
اداة قــمـــعــيــة ضــد ابـــنــاء الــشــعب
الـعراقي فذلك سـيعرضـها للـمساءلة
الـقانونـية وغضب الـشعب).من جهة
ـي اخـرى يـنـاقش عـدد مـن االكـاد
ـانـيـ (دور مـجـلس الـنـواب والـبــر
ـطــالب فـي حتـقــيـق االصالحــات وا
ــــشـــــروعــــة لـــــلــــمـــــتــــظـــــاهــــرين ا
)وذلك في ندوة تعقد اليوم السلمي
اخلـميس في نـادي الصيـد العراقي.
وجــــــــاء فـي بــــــــطــــــــاقــــــــة دعــــــــوة
تــلـقــتـهــا(الـزمـان) امـس ان (الـنـدوة
يــعــقــدهــا مــركــز تــقــدم لــلــدراسـات

والتخطيط االستراتيجي).

ـتظـاهرين وسبل حتـقيقـها .  واكد ا
احلــكــيم خالل الـلــقــاء ان (الـفــرصـة
ــشـاكل الـعــالـقـة بـ مــؤاتـيـة حلل ا
بـــــغــــداد واربـــــيل) مـــــشــــدداً عـــــلى
(االحـتكـام للـدستـور حللـها واعـتماد

احلوار سبيال لذلك).
 مـن جـهة اخـرى عـقـد مـجـلس وزراء
إقـــلـــيم كـــردســتـــان امس جـــلـــســته

عَــقــدت أول اجـتــمــاع لـهــا وأجـرى
نـــقــــاشـــاً حـــول مــــشـــروع قـــانـــون
االنـتـخـابات الـتـشريـعـيـة العـراقـية
و الـتـأكـيـد عـلـى ضـرورة احلـفاظ
على السلطات واحلقوق الدستورية
إلقــلـيم كـردسـتـان والــتـشـديـد عـلى
ــســاومــة عـلــيــهــا). بــحـسب عــدم ا

البيان.
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وتــــوقـــيـع  مـــذكــــرة  اخــــرى تـــخص
اجلــانب الـتـدريــبي.  والـتــوقـيع عـلى
جتـــديــد اتــفـــاقــيــة أدامـــة وصــيــانــة
ستوردة سابقا الـطائرات الفرنسيـة ا
مـن قبل الـعراق) ولفـت عبيـد الى عدم
وجــــود (نـــيــــة شـــراء او اســــتـــيـــراد
ـكــافـحـة أســلـحــة او شـراء مـعــدات 
الشغب اطالقا وقنابر الدخان ومسيل

الدموع) .
وقـال انـهـا (اصال لـيـست مـن مـهـمات
وزارة الـدفاع). ومضى قائال (لقد نفى
ـغـرضة وزيـر الـدفاع تـلك األشـاعات ا
الــتي تـريـد الـتـشـويـش عـلى شـعـبـنـا
ـطـلــبـيـة والـتي وعــلى الـتـظــاهـرات ا
وفـرت لهـا احلكـومة احلـمايـة الكـافية
..  حـــسب قـــولـه ال ســـيــمـــا ان تـــلك
الــزيـارات وتـواريــخـهــا مـعـدة ســلـفـا
ومــــتــــفـق عــــلــــيــــهــــا قــــبل انــــطالق
الـتظاهرات!) مشيرا الى انه (كان في
اسـتــقـبـال وزيـر الـدفـاع جـنـراالت من
وزارة الــدفـــاع الــفــرنــســـيــة ومــعــهم
الـسـفـيـر الـعـراقي في بـاريس وسوف
باحثات يبدأ غدا برنامج اللقاءات وا

الرسمية ). 
وبـحث رئـيـس اركان اجلـيـش الفـريق
ي امس اول الـــركن عـــثـــمــان الـــغـــا

ـكـان ـيــاه ا األرض قــبل أن تــطـمــر ا
ويـلـقـوا مصـرعـهم غـرقا).واسـتـغرقت
عــمــلـيــة انـتــشــال اجلـثث  12ســاعـة
مــتـواصــلـة وقــد اسـتــخـدمت الــفـرق
ـتـخـصصـة مـضـخّـات كبـيـرة لـشفط ا
ــيـــاه والــوصــول إلى اجلــثث الــتي ا
كـانت عـالـقـة داخل انـبـوب خـرساني.
وفي تـونس تسـببت األمـطار الـغزيرة
الـتـي هـطـلت عـلى مـعـظم احملـافـظـات
بـتعطـيل حركة السـير ووقف الدراسة
ــؤســســات الـــتــربــويــة في بــكـــامل ا
سـائـية.وأعـلـنت السـلـطات احلـصـة ا
حـالة االستـنفار في محـافظات تونس
الـكــبـرى ونـابل شـمـال شـرقي الـبالد
مع اســتــمــرار الــتــقــلــبــات اجلــويــة
وهــطـول األمـطـار الــغـزيـرة الـتي أدت
ـــيـــاه في إلـى ارتـــفـــاع مـــنـــســــوب ا
الـشوارع والتسبب بإغالق عدد منها.
ــيــا هــز زلـزال شــدته  5.1 درجــة عــا
جــنـــوب شــرق فــرنــســا وتــســبب في
إصـابـة أربـعـة أشخـاص بـيـنـمـا قالت
شـركـة إي.دي.إف للـطاقـة إنهـا جتري
فـحوصا تنظيمـية في محطتي الطاقة
النووية تريكاستا وكرواس التابعت

نـطقة للـتأكد من سالمـتهما. لـها في ا
ووصلت حرائق الغابات في استراليا
إلى مــسـافـة بـضـعـة كـيـلـومـتـرات من
وسـط مـديــنــة سـيــدني مــا دفع رجـال
اإلطـــــفــــاء الى رشّ مـــــواد مــــانــــعــــة
لـالشــتــعــال عــلى األشــجــار وأســطح
ــــنـــازل في ضــــاحـــيـــة فـي شـــمـــال ا
ـديـنـة.وقـالت الـسـلـطـات إن (حـريـقا ا
خـــرج عن الـــســـيــطـــرة في ضـــواحي
سـيدني فـيمـا هنـاك حريق آخر حتت
الــسـيـطـرة).وأظــهـرت لـقــطـات جـويـة
ألــســنـة الــلــهب مـشــتــعـلــة في غــابـة
أشـــجــار كـــيــنـــا في تــورامـــورا عــلى
الـساحـل الشـمالي لـسيـدني على بـعد
ـدينة. نـحو  15 كـيلـومترا من وسط ا
كـمـا اغـلـقت السـلـطـات امس أكـثر من

 600 مدرسة.

ـظـاهرات بـعـد التـصـعيـد في وتـيرة ا
وفــضّل  الـبـقـاء بــالـقـرب من الـواجب
وكانت مـحـطة عـمان األولى والـشـعب
مـن مـحـطـات في دول عـدة كـان مـتـفق
عـليـها ) مضـيفا (والـيوم وصل وزير
الــدفــاع الى الــعــاصــمـة الــفــرنــســيـة
بـاريس وذلك   لـغـرض تـوقـيع مـذكرة
حـسن الـنـوايا مع اجلـانب الـفـرنسي.
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بــــحث رئـــيـس اقـــلــــيم كــــردســـتـــان
نـيــجـرفـان الـبـارزاني مع الـرئـاسـات
الـثالث فـي بـغداد امـس الـعالقـة ب
بـغــداد واربـيل وسـبل حل الـقـضـايـا
. واسـتــقـبل ــعـلــقـة بــ اجلـانــبـ ا
رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح في
قـصـر السـالم البـارزاني وبـحث معه
االوضـاع السياسيـة واالمور العالقة
بــ بـغـداد واربـيل.وكـان الـبـارزاني
قــــد وصل فـي وقت ســـابـق من يـــوم
امـس الى بــغــداد والــتـــقى بــرئــيس
ـهـدي. وعـصـرا الـوزراء عـادل عـبـد ا
الـتقى برئـيس مجلس النـواب محمد
احلـلبوسي. وبحسب مصدر فقد اكد
احلـلبوسي للبـارزاني أهمية احلوار
ـبادرة التي أطـلقها . الـوطني وفق ا
الـى ذلك بـحث رئـيس تــيـار احلـكـمـة
الـوطني عـمار احلـكيم مع الـبارزاني
االوضــاع الــســيــاســيــة فـي الــعـراق
نطقة وملف التظاهرات ومطالب وا

ÊU e « ≠ f¹—UÐ

بـحث وزير الـدفاع جناح الـشمري مع
ـــســتــشـــار الــعــســـكــري لـــلــرئــيس ا
الــفـرنــسي في بـاريـس امس االربـعـاء
سـبل تعـزيز الـتعـاون ب الـبلدين في

قضايا االمن والدفاع.
 وبـحـسب بـيـان للـوزارة الـدفـاع  فـقد
ـسـؤول الــفـرنـسي عــقـد الـوزيــر مع ا
اجــتــمـاعــا خالل زيـارتـه الى فـرنــسـا
يــرافـقه وفـد من الـوزارة بـحـثـا خالله
الـتعاون ب البـلدين في قضايا االمن

والدفاع.
 واسـتـغـرب مـراقبـون زيـارة الـشـمري
الـى بـاريـس في هــذا الــظـرف االمــني
ـــر به الـــعـــراق الـــنـــاجم عن الـــذي 
اســتــمــرار الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيـة
وســــقــــوط ضـــحــــايــــا جــــراء وقـــوع
مــــــنـــــــاوشــــــات بـــــــ قــــــوات االمن

تظاهرين. وا
 لـكن اخلـبيـر الـسيـاسي سمـيـر عبـيد
قـال في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر اطـلـعت
عـليها (الـزمان) امس (لقد رفض وزير
الـدفاع العراقي السـيد جناح الشمري
الـــســـفـــر الـى عـــمـــان قـــبل اســـبـــوع
حلـضـور لـقـاءات مـتـفق عـلـيـهـا أصال

االربـعاء مع رئـيس بعثـة حلف الـناتو
فـي الـــعـــراق اجلـــنـــرال داني فـــورتن
ــسـتـقـبـلـيـة ألفـاق الـتـعـاون (الـرؤى ا
والـتــنـسـيق بـ الـعـراق واحلـلف في
مـجال التـدريب) بحسب بـيان للوزارة
اضـــاف ان الـــلــقـــاء تـــضـــمن ايـــضــا
مـناقـشة(كـسب اخلبـرات واالستـشارة
جلــــمـــيع صــــنـــوف اجلـــيـش وبـــاقي
الــقــوات االمـنــيـة). واعــلــنت الـوزارة
ـفسوخة اعـادة أكثر من 51 ألـفا من ا
عــقــودهم الـى اخلــــدمــة لــغــايــة يـوم

امس. 
وقـــالت في بـــيـــان إن (مــجـــمل من 
إعــادتـهم لــلـخــدمـة لــغـايــة يـوم امس
فـسـوخة عـقـودهم بلغ االربـعـاء  من ا
51 ألف و90) مضيفة انها (مستمرة
بـــإصــدار األوامــر اإلداريــة اخلــاصــة
ـــفـــســوخـــة عــقـــودهم إلى بـــإعــادة ا
اخلـدمة تـباعاً). من جـهته وصل وزير
اخلــارجـيـة مــحـمـد عـلـي احلـكـيم إلى
الـــعــاصـــمــة االمـــريــكـــيــة واشـــنــطن
ــصــغـر لــلــمـشــاركــة في االجــتــمـاع ا
حملـاربة داعش ومنـاقشة األوضاع في
ـنطـقة بحـسب بيان لـلوزارة اكد ان ا
الوزير (سيجري لقاءات ثنائية) خالل

زيارته.

جناح الشمري
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تـوقعت هيـئة االنواء اجلـوية والرصد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل تساقط
امـطـار تكـون رعـدية مع انـخـفاض في
درجــات احلــرارة ابــتــداء من يــوم غـد
اجلــمــعـة.وجــاء في تــقـريــر لــلـهــيــئـة
اطـلعت علـيه (الزمان) امس ان (طقس
ــنـطـقــة الـوســطى سـيـكــون يـوم غـد ا
ــنــطــقــتــ الــوســطى اجلــمــعــة في ا
واجلـنوبيـة غائما جـزئيا الى غائم مع
تـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة فـي اقـسـامـها
الــغـربــيـة فـيــمـا ســتـنــخـفض درجـات
احلـرارة قليال عن اليوم السابق فيما
نـطقة الشـمالية سـيكون الـطقس في ا
غـائـمـا جـزئيـا الى غـائم) مـضـيـفا ان
(الــطــقـس يــوم بــعــد غــد الــســبت في
ــنــطــقــتــ الــوســطى واجلــنــوبــيـة ا
سـيكـون غائمـا مع تساقط زخـات مطر
تـــكــون رعــديـــة احــيــانـــاً خــاصــة في
اقـسـامـهـا الـغـربيـة فـيـمـا سـتـنـخفض
نـطـقة درجـات احلـرارة قـليال) وفـي ا
الــشـمـالــيـة ســيـكـون الــطـقس غــائـمـا
جـزئيا مـصحوبـا بتسـاقط زخات مطر
خـفيفة متفرقة ليال).  ولقي ستة عمال
آسـيـوي مـصرعـهم غـرقا في سـلطـنة
عـمــان بـعـدمـا طـمـرتـهم مـيـاه أمـطـار
غـزيـرة خالل عـمـلـهم في مـشـروع خط
أنـابـيب حتت األرض. وتـشهـد مـناطق
الـسلـطنـة منذ أيـام أمطـارا غزيرة إلى
مــعــتـدلــة كـمــا أن ســلـطــات األرصـاد
اجلـوية حذرت من أعـاصير وعواصف
شـديدة قد تضرب البالد.وقالت الهيئة
ــدني واإلســعــاف الــعــامــة لــلــدفــاع ا
ان(فــرقــهـا انــتــشـلـت سـتــة عــمـال من
جـنـسـيات آسـيـويـة إثر طـمـرهم بـأحد
طار رتفعات ا ياه  مـشاريع تمديد ا
بـــــــواليــــــــة الـــــــســــــــيـب) شـــــــمـــــــال
مـسـقط.وأوضحت الـهـيئـة أنّ (العـمال
كـــانــوا في مـــوقع أعـــمــال حـــفــريــات
ــشــروع خط نــقل مــيـاه رئــيس حتت
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{ واشــنـطن - ا ف ب:  بـعــد أسـابـيع
ـتـوتـرة ـتـبـادلـة ا من الـتـصـريـحـات ا
تـضاربـة أحيـانا إسـتقبل ـواقف ا وا
الـرئيس االمريـكي دونالد ترامب امس
نـظيـره التـركي رجب طيب إروغان في
الــبــيت األبـيـض وبـحث مــعه مــسـائل
عــدة في طـلـيـعـتــهـا مـوضـوع سـوريـا
عتقـل اجلهادي واحللف ومـصير ا
ؤتمر األطـلسي.واحيط تـرقب كبير بـا
ـــشــتـــرك الـــذي عـــقــده الـــصـــحـــفي ا
الـرئيـسان بعـيد الـظهر ال سـيما وأنه
تـــزامن مـع حــدث بـــالغ األهـــمـــيــة في
واشــــنـــطن هــــو بـــدء الـــكــــونـــغـــرس
اجلـلـسات الـعامـة من التـحقـيق ضمن
آلـيـة عـزل الـرئـيس. ويـتـبـاهى تـرامب
بــأنه يــحــسـن الــتـفــاوض مـع الــقـادة
ـــتــســلـــطــ لـــكن مــفـــاوضــاته مع ا
إردوغـــــان في األســــابـــــيع األخــــيــــرة
اتـسـمت بـالـفـوضى وأثـارت تـساؤالت
فــعـــلــيــة حـــول اســتــراتــيـــجــيــته في
ســـوريــا.وبــعــد إعـالن تــرامب ســحب
ـنتشـرة على نقاط الـقوات األميـركية ا
حـدودية في شمال شرق سوريا شنت
أنــقــرة في الــتــاسع من تــشـرين األول
هـجوما عـسكريـا على القـوات الكردية
ــــدعـــومـــة مـن الـــتـــحــــالف الـــدولي ا
لـتـصدرهـا الـقـتال ضـد تـنظـيم الـدولة
اإلسـالمـيـة.ووجه تـرامب حــيـنـهـا إلى
إردوغان رسالة غير مألوفة النبرة ب
الــرؤســاء خــتــمـهــا بــالــقــول "ال تـكن
مـتـصـلبـا ال تـكن أحـمق".وإزاء مـوجة
ا وجهـة إليه  االنـتقـادات الشديـدة ا
فـي ذلك من حـــلـــفــــائه شـــدد تـــرامب
الـــلــهـــجــة الحـــقــا وهـــدد بـ"تــدمـــيــر"
االقـــتـــصـــاد الـــتـــركي وأمـــر بـــفــرض
عــقــوبــات عــلى تــركــيــا رفــعـت بــعـد
الـتـوصل إلـى اتـفاق حـول سـوريـا في
منتصف تشرين األول.لكن التخلي عن
احلــلــفـاء األكــراد وإيـجــاد فــراغ عـلى
الـسـاحة الـسوريـة مألته روسيـا أثارا
غـضب العـديد مـن أعضـاء الكـونغرس
ــوقـراطـيـ وجـمـهـوريـ عـلى من د
الـسواء.وكـتب أعضـاء من الكـونغرس
من الــطـرفـ في رسـالـة أعـلن نـصـهـا

اإلثـن "نـعتقـد أن الوقت غيـر مناسب
الســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيس إردوغـــان في
ــتــحــدة ونــحــضك عــلى الــواليـــات ا
ســـحـب دعـــوتك". ويـــرى مـــعـــارضـــو
راسم الـزيارة أن اسـتقبـال إردوغان 
حــافـلــة في الــبـيت االبــيض سـيــكـون
ـثــابـة هـديـة له تـعـزز مـوقـعه.وعـلق
مــسـؤول في وزارة اخلـارجــيـة طـالـبـا
عــــدم كــــشف اســــمه "ال بــــد لـــنــــا من
الــتـبــاحث مع تــركـيــا بـشــأن سـوريـا.
يــــجب أال نــــرى في هــــذا الــــنـــوع من
الـــــــزيـــــــارات مــــــــكـــــــافـــــــأة بل أداة
دبـــلــومــاســيــة".كـــذلك أثــارت مــواقف
تـرامب والـهجـوم الـتركـي توتـرا حادا
داخـل احلـلف األطـلـسي الـذي يـخـشى
عــودة تـنـظــيم الـدولــة اإلسالمـيـة إلى
الــظــهـــور.ونــدد الــرئــيس الــفــرنــسي
ـانـويل ماكـرون بـشدة بـعـدم وجود إ
ـتحدة حول أي تـنسيق مـع الواليات ا
ــــلف مــــعـــتــــبـــرا أن احلــــلف هــــذا ا
األطـلسي في حالة موت دماغي.ويعقد
الــلـقـاء بـ تـرامـب وإردوغـان عـشـيـة
اجـتمـاع للتـحالف الـدولي ضد تـنظيم
الـدولة اإلسالمية عـلى مستوى وزاري
في واشـنـطن اسـتـجابـة لـطـلب عاجل

من وزيــر اخلـارجـيـة الـفـرنـسـيـة جـان
إيـف لودريان إثر إعالن سحب القوات
األمــيــركــيــة من شــمــال سـوريــا.وإلى
ـــواضــــيع ــــلف الــــســــوري فــــإن ا ا
اخلـالفــــيــــة كــــثـــــيــــرة بــــ أنــــقــــرة
وواشـنــطن.فـبـالـرغم من احـتـجـاجـات
واشــنــطـن اشــتــرت تــركــيــا أنــظــمــة
صـاروخـية روسـية مـضادة لـلطـائرات
مـن طــراز (إس 400).وردا عــــلى ذلك
تحـدة تركيا من اسـتبعدت الـواليات ا
قاتلة إف- بـرنامج تطوير الطـائرات ا
 35بــالــرغم من اســتــثــمــارات أنــقـرة
ـــشــروع.وأعــلن الـــطــائــلـــة في هــذا ا
مــســتـشــار األمن الــقــومي في الــبـيت
األبـيض روبـرت أوبـراين لشـبـكة "سي
بي إس" األحـد "إننـا غاضبـون للـغاية.
ال مـكان داخل احلـلف األطلـسي لشراء
كــمـــيــات ضــخــمــة مـن االســلــحــة من
ـقابل أعـربت تـركـيا عن روسـيـا".في ا
اســتــيــائــهــا بــعــد تـصــويـت مـجــلس
الــنـواب األمـيـركي في نــهـايـة تـشـرين
األول عــــلى نص يــــعـــتـــرف بـ"إبـــادة"
األرمـن في ظـل اإلمـــــــبــــــراطـــــــوريــــــة
الــعـثـمـانــيـة وهـو تـوصــيف تـرفـضه

تركيا.
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دعـا زعـيم الـتيـار الـصدري مـقـتدى
وظف الى الصدر امس االربعاء ا
اضـــراب شــامل ولـــو لــيــوم واحــد
مـنــاشـدا ائـمـة اجلـمـعـة في جـمـيع
احملــافـظـات قـيـادة تـظـاهـرة .وقـال
الـصدر في بيان نشره على حسابه
فـي تــويـــتـــر انه ( عـــلى الـــرغم من
بـــــعض األخـــــطــــاء الـــــتي شـــــابت
الـتظـاهرات واالعتـصامـات اال اننا
ــا نـــقف اجالال واحـــتـــرامــا لـــهـــا 
حــقـقت مـن انـتــصـار أهــمـهـا اذالل
الـــفــاســديـن وارعــابــهـم بل وانــهم
يـكادون ان يخضعوا جلل مطالبها
ان لم يـذعنـوا لهـا كلـها تـدريجـياً)

مــضـيــفـا (لــذا يــجب عـلى الــقـوات
األمــنـــيــة الــشــريـــفــة الــتي حــررت
ــسـاس ــوصل اجلــريــحــة عــدم ا ا
عـتصـم بل وان تـظاهـرين وا بـا
ــنـدســ وغـيـر يــحـاولــوا ابـعـاد ا
ــنـضـبــطـ الـذين يــعـتـدون عـلى ا
الـقوات بـالقـتل واخلطف والـقنص

وما شاكل ذلك).
وتـابع ان (على الـثوار ابـعاد شبح
الـتدخل اخلارجي األمـريكي وغيره
بـل وحـــتـى بــــعض الــــنــــاشــــطـــ
الــقـابــعـ خـلف الــكـيــبـورد الـذين
تـــتــحــرك انــامــلـــهم وفق اجــنــدات
اســتـعــمـاريـة أمــريـكــيـة وغــيـرهـا)
داعـيـا ( الـثـوار الى عـدم الـتـعرض
لـلـبعـثـات الـدبلـومـاسيـة وسـفارات

الـدول غيـر احملتـلة ولو بـالهـتافات
فذلك ليس من شيمنا وال اخالقنا).
ــــنــــاسب ورأى الــــصــــدر ان (من ا
: مـنـاصـرة الثـوار بـأمـور ثالثة:أوالً
ـان الـعـمل عـلـى الـشـرفـاء في الـبـر
عـــلى إقــرار اإلصالحــات اجلــذريــة
كــتـغـيــيـر مــفـوضـيــة االنـتــخـابـات
وقـانونهـا وكذا تغـيير بـعض بنود
الـدسـتـور والـعمل عـلى تـطـبـيق ما
اقــر من إصالحــات من خالل إقـرار
: عــلى قـــوانــيـــنــهـــا فــوراً. ثـــانــيـــاً
ـوظف الشرفاء مساندة اخوتهم ا
الــثـوار بـإضـراب شـامل ولـو لـيـوم
: على أئمة اجلمعة في واحـد. ثالثاً
كـل احملافـظات ان يـقـودوا تظـاهرة
سانـدة الثوار كي تـتحقق سـلميـة 

اإلصـالحــات بــصــورة جــديــة وبال
تـسويف). في غـضون ذلك انـطلقت
صـــبــاح امس األربـــعــاء تـــظــاهــرة
سـلمية كـبرى لطلـبة كليـات جامعة
الـكوفة من بوابة اجلـامعة وانتهت
فـي ساحة الصدرين وسط النجف.
وقــال الـطـالب حـسـ عـلي عـبـاس
مـن كـلـيــة الـطب لـ( الــزمـان ) امس
(اوالً نــــــشــــــكـــــــر وجــــــودكم بــــــ
ــعـتــصـمـ لــنـقل ــتـظــاهـرين وا ا
شروعة لـلعالم   وكذلك مـطالبنـا ا
لـــنـــقل اصـــوات الــطـــلـــبـــة وبــاقي
الــشــرائح األخــرى لــلــرأي الــعـام )
وتـــابع ( هـــدفـــنـــا مـن الـــتـــظـــاهــر
الـــســــلـــمي هـــو حتــــقـــيق أهـــداف
ــتــظـاهــرين في ســاحـة اخــوتــنـا ا
ـدن الـعـراقـيـة  الـتـحـريـر وبـاقي ا
ـطـلب الـرئـيـس لـنـا هـو الـتـغـير وا
اجلـذري للـفاسـدين في احلكـومت
ـركـزيـة واحملـلـيـة) . امـا الـطـالـبة ا
عــلــيــاء جنم الــفــتالوي من  كــلــيـة
الــعـلــوم فـقـد اكــدت لـ(الـزمـان ) ان
(تـظـاهرات الـطـلبـة مـستـمـرة حتى
حتـقـيق اهدافـها  وهي قـلع جذور
الــفـاسـدين من ســاسـة احلـكـومـة 
حـتى يتحرر الشعب العراقي منهم
كـــونــهم ســرقـــوا  قــوت الــشــعب).
وتــابــعـت ان (ســاحــات الــتــظــاهـر
الــسـلــمي في بــغـداد واحملــافـظـات
هي الــتي سـتـغـيـر الـنـظـام احلـاكم
الــــــذي احلـق األذى في احلــــــيــــــاة
األقــــتـــصـــاديــــة  وجـــعل الــــفـــقـــر

والبطالة يسودان البلد).
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بـــعـــقــــد مـــجـــلس الـــنـــواب الـــيـــوم
اخلــمـيس جــلـســة جـديــدة يـصـوت
خاللـها  على ثالثة قوان من بينها
مــقــتـرح قــانــون الــغـاء االمــتــيـازات
ـالية للـمسؤول في الـدولة  فيما ا
قــرر اســـتــجــواب وزيــر الــصــنــاعــة
ــــعــــادن ووزيــــر الـــزراعــــة خالل وا
االســــبــــوع االخــــيــــر مـن الــــشــــهـــر
اجلاري.واعلن رئيس اجمللس محمد
احلـلـبوسي خالل جـلسـة امس التي
عقدت بحضور  229نـائبا أن جلسة
الــــيـــوم اخلـــمــــيس (ســـتــــتـــضـــمن
الــتـصــويت عــلى ثالثـة قــوانـ هي
مــقــتـرح قــانــون الــغـاء االمــتــيـازات
ــالـــيــة لــلــمــســـؤولــ في الــدولــة ا
الــعــراقـــيــة وقــانــون الــكــسب غــيــر
ــشـروع والــتـصــويت عـلى تــعـديل ا
قـــانــون هــيـــئــة الــنـــزاهــة) مــؤكــدا
ــضي بــتــشــريـع الـقــوانــ الــتي (ا
تـخـدم الواقع االجـتـماعي والـصحي
ـــشـــاكل والــــتي تـــســــاهم في حـل ا
ــر بــهــا الــبــلــد ــتــراكـــمــة الــتي  ا
وخــاصـــة قــوانــ من اين لك هــذا
واحملـكـمـة االحتـاديـة واالسـتـثـمـار
والـضمـان الصـحي وقانـون مجلس
الـوزراء). وابـدى احلـلـبـوسي ايـضا
(اسـتـعـداد اجملـلس لـتـشـريع جـمـيع
الـــقـــوانـــ الــــتي تـــخـــدم مـــطـــالب
ـــشـــاكل ـــتـــظـــاهـــريـن وتـــعـــالج ا ا
ـــفــوضـــيــة بـــضــمـــنــهـــا قــانـــونــا ا
واالنــتـخـابـات والــعـمل بـاجتـاه حل
مـفـوضيـة االنـتخـابـات احلالـيـة بكل
كــوادرهـا).وانـهى اجملـلس مـنـاقـشـة
مــشــروع قــانــون االعــمــار وتــقــريــر
ومــنــاقــشــة مـشــروع الــشــراكــة بـ
الـــقــطـــاع الــعـــام واخلــاص. وحــدد
احلـلبوسي مـوعد جلسـة استجواب
ــــعــــادن وزيــــري الـــــصــــنــــاعـــــة وا
والــزراعــة.واوضـح إن (اســتــجـواب
الـوزير االول من قبل النائب محمود
مـال طالل ســـيـــكــــون يـــوم الـــســـبت
الـــثـــالث والـــعـــشـــرين من الـــشـــهــر

اجلـاري فـيـمـا يـكـون يـوم اخلـميس
الـــثــامـن والــعـــشــريـن مــنه مـــوعــدا
السـتجواب الـوزير الثاني). الى ذلك
قـرر اجمللس ايقاف إجازات اعضائه
خـالل الـفــصل الــتــشــريـعـي احلـالي
ـر بها لـلظـروف االستثـنائـية التي 
الـــــبــــلــــد. وضـــــيَف اجملـــــلس خالل
ـتــحـدة في ـثــلـة اال ا اجلــلـســة 
الـعـراق جانـ هـينـيس بالسـخارت
ـنـاقـشـة مـقـتـرحـاتـهـا بـشـأن انـهـاء
الـتظاهـرات. وعقدت رئـاسة اجمللس
ورؤسـاء الـكـتل الـنـيـابـيـة اجـتـمـاعاً
مــنـفـصال مـع بالسـخـارت قــبل عـقـد
اجلـــلــســـة.وكــانـت بالســخـــارت قــد


